
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zwolle, 11 oktober 2012 
 
Betreft: initiatiefvoorstel ‘Bouwen aan een Zwolse architectuurnota’ 
 
 
Geachte Gemeenteraad van Zwolle,  
 
Met enige trots presenteren wij u ons initiatiefvoorstel ‘Bouwen aan een Zwolse 
architectuurnota’. Dit voorstel is het afgelopen jaar tot stand gekomen met hulp en 
inspiratie van veel betrokkenen uit Zwolle en daarbuiten.  
 
Ontstaan 
Voorafgaand aan het schrijven van dit initiatiefvoorstel hebben we verschillende 
stappen doorlopen. Zo zijn we begonnen met de publicatie van het pamflet ‘Op weg 
naar een Zwolse Architectuur Ambitie‘. Dit pamflet diende als impuls voor de 
discussie die gevoerd werd tijdens de Inspiratieavond die plaatsvond op 20 juni 2012. 
Niek Verdonk, stadsbouwmeester van Groningen, Rob Hendriks, architect DAAD 
Architecten in Beilen en vicevoorzitter van de BNA (Bond Nederlandse Architecten) 
en Mark Oldengarm, regiocoördinator van de BNA, werkten allen vol enthousiasme 
mee aan deze avond. Daarna, met alle input die we die avond kregen, hebben we 
een conceptvoorstel geschreven en dit voorgelegd aan de bijna 50 aanwezigen. Veel 
van hen gaven feedback (zie bijlage).  
 
Het resultaat van dit alles is dit initiatiefvoorstel. Het is een voorstel dat een royaal 
draagvlak kent onder degenen die hebben meegedacht. De bereidheid is dan ook 
groot om in het verdere proces bij de daadwerkelijke totstandkoming van een Zwolse 
Architectuurambitie betrokken te zijn, mee te denken en mee te werken.  
 
Juist nu 
Juist in tijdens van crisis is het belangrijk aandacht te hebben voor ruimtelijke 
kwaliteit en architectuur. Architectuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad 
voor haar inwoners en bezoekers, voor scholen, organisaties en bedrijven. In tijden 
waarin de (financiële) kaders scherp worden gesteld is de creatieve en innovatieve 
kracht van architectuur noodzakelijk om ondanks de beperkte omstandigheden toch 
tot vernieuwende mogelijkheden te komen. Onderwerpen die hieruit voortkomen 
zoals een aantrekkelijke (binnen)stad, leegstand, leefbaarheid van wijken, (tijdelijk) 
herbestemming en bereikbaarheid staan hoog op onze agenda. Om niet te spreken 
van ruimtelijke opgaven zoals de Spoorzone, Weezenlanden en de binnenstad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid 
Decentralisatie van taken naar de lokale overheid, geeft ons meer 
verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De 
uitdaging is om het integrale kwaliteitsdenken vanzelfsprekend te maken. Niet alleen 
bij de overheid, maar juist ook daarbuiten. Laten we gebruik maken van de 
creativiteit, expertise en verbeeldingskracht van bewoners, professionals, studenten, 
ontwikkelaars, eigenaren: kortom iedereen die mee wil doen.  
 
Met dit initiatief draagt onze raad bij aan een stad waar iedere Zwollenaar trots op is! 
 
 
Wij hopen van harte op uw steun. 
 
 
Gerdien Rots 
ChristenUnie 
 
Sonja Paauw 
D66 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 

 

Pamflet 

 

Pamflet ‘Een Zwolse Architectuur Ambitie’    

 

Zwolle heeft ambities: in de top van beste binnensteden, 

groen,gezond en sociaal. Toekomstgericht en toekomstbestendig. Een 

leefbare stad, waar mensen niet alleen nu, maar ook over 20, 40 of 

100 jaar graag wonen, werken en verblijven. Een stad waar mensen 

blij van worden en trots op zijn.  

 

Zwolle is een fijne stad. Een stad waar de combinatie van stedenbouw 

en landschap merkbaar is. Zwolle kent een goede stedenbouwkundige 

basis. De Middeleeuwse stadskern, omringt door de historische gracht 

en de statige singels vormt het hart van de stad. Daaromheen zijn de 

wijken zorgvuldig en in verschillende tijdsbeelden opgebouwd. Het 

rivierenlandschap vloeit van alle kanten de stad in. Mensen worden 

blij van een goede stedenbouwkundige structuur, waarbij de 

menselijke maat standaard is. Mensen zijn trots op bijzondere 

architectuur die uitstraling heeft.  

 

Zwollenaren werken aan de genoemde ambities. Inwoners, ondernemers, 

werkgevers, werknemers, bestuurders en politici. Op ieder terrein en 

steeds meer integraal. We versterken elkaar. Om ambities te 

verwezenlijken, zijn boegbeelden nodig. Beelden waarmee de stad 

herkenbaar is. Gebouwen of objecten die in het oog vallen. 

 

Zwolle kent architectonische kwaliteit. Opvallend zijn de nieuwe 

Isalaklinieken, de Hanzeboog, Gebouw X, de rechtbank, de 

bloemkoolwijken, de Krekenbuurt en De Fundatie. Ook diverse kleinere 

panden kennen bijzondere architectuur.  

Maar wat zijn onze ambities als we praten over de toekomst? En: Wat 

is precies de Zwolse identiteit? Er is geen uitgesproken, 

opgeschreven en gezamenlijk gemaakt verhaal, een verhaal dat 

iedereen kan vertellen. Het verhaal over onze omgeving, over onze 

gebouwen, over dat wat iedereen ziet, ervaart en voelt. Waar 

iedereen vaak onbewust van geniet… of juist niet. Onze stedelijke 

identiteit, onze ruimtelijke kwaliteit en specifieker onze 

architectuur.  

 

 

Tijd voor een architectuurambitie. 

 

Architectuur is belangrijk. Onze gebouwen bieden niet alleen fysieke 

en psychische bescherming, zij bewaken ook onze identiteit. Onze 

Zwolse identiteit. Gebouwen vertellen het Zwolse verhaal. Gebouwen 

kunnen spreken van democratie of aristocratie, openheid of 

arrogantie, gastvrijheid of dreiging, toekomst of hunkering naar het 

verleden. Ze vertellen ons wat we onder leefbaarheid verstaan en 

zijn de materiële verwezenlijking daarvan. Mooi of lelijk wordt mede 

verantwoord door wat het gebouw ons vertelt. Op deze manier draagt 

architectuur bij aan ons welbevinden en de leefbaarheid van onze 



 

 

 

 

 

 

 

 

stad. Architectuur geeft herkenbaarheid, wanneer ze bijdraagt aan de 

stedelijke identiteit en onderscheidend is ten opzichte van andere 

steden. Zo kan architectuur een maatschappelijke impact hebben die 

de herkenbaarheid en(economische)aantrekkingskracht van Zwolle en de 

regio helpt versterken.  

 

Investeer in architectuur. Bouw KUNST! 

1. Schep de condities waardoor projecten het vakmanschap en de 

kwaliteit van architectuur laten zien, om zo Zwolle een impuls te 

geven.  

 

2. Zorg dat kennis & creativiteit (ook door het betrekken van 

inwoners) sterker worden ingezet met een beter leef- en 

vestigingsklimaat als gevolg. 

 

3. Zet architectuur gericht in voor mensen: voor betere gezondheid, 

beter onderwijs en talentontwikkeling. 

 

4. Gebruik de aantoonbare versterking van vastgoedwaarde van 

gebouwen als argument voor een kwaliteitsimpuls in herbestemming en 

duurzaamheid. 

 

 

Ons initiatief: Maak voor Zwolle een architectuurnota en overdenk 

daarvoor de volgende onderdelen: 

� De Zwolse stedelijke identiteit en ons imago 

� De ambitie die daaruit voortvloeit 

� Afstemming met historie van Middeleeuwse vestingstad 

� Visie op hoogbouw 

� Visie op herbestemming 

� Rol van lokale/regionale architecten Zwolle 

� Buitenrand, woonwijken, binnenstad 

� Samenhang openbare ruimte en gebouwen 

� Verschillende instrumenten zoals gesprekken, dag van de 

architectuur, stadsbouwmeester, marktconsultatie, etc  

 

 

Want: 

 

“Als je niks wil, krijg je ook niks”.  

(Jan Prenger, voorzitter ZAP) 

 

 

Zwolle, mei 2012 

Gerdien Rots 

Sonja Paauw 

 

 
Bronnen: 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk, 2006 

Bond van Nederlandse Architecten (manifest ‘architectuur als maatschappelijke 

kracht) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 

 

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 

Media-aandacht voor Inspiratiebijeenkomst 

 

Uitnodiging 
 

Inspiratiebijeenkomst  

‘Op weg naar een Zwolse Architectuur Ambitie’    

 

Datum: woensdag 20 juni  

Locatie: KCO, Kamperstraat 11 -13, Zwolle   

 

 

Zwolle kent architectonische kwaliteit. Opvallend zijn de nieuwe 

Isalaklinieken, de Hanzeboog, Gebouw X, de rechtbank, de 

bloemkoolwijken, de Krekenbuurt en aanstaande verbouwing van De 

Fundatie. Ook diverse kleinere panden kennen bijzondere 

architectuur. Maar: Wat zijn onze ambities als we praten over 

architectuur? En: Welke architectuur past bij onze stedelijke 

identiteit?  

 

Samen met het Zwols Architectuur Podium (ZAP) nodigen de 

gemeenteraadsleden Sonja Paauw (D66) en Gerdien Rots (ChristenUnie) 

u uit voor een inspiratiebijeenkomst waarin deze twee vragen 

centraal staan.  

 

Programma 

19.30 uur  Ontvangst 

20.00 uur  Welkom 

 

Deel 1: Niek Verdonk, stadsbouwmeester te Groningen 

spreekt over het Groningse architectuurbeleid en de 

meerwaarde daarvan voor Groningen 

Rob Hendriks, vice voorzitter BNA en architect bij DAAD 

architecten te Beilen spreekt over wat architectuur met 

een stad kan doen. 

Pauze 

 

Deel 2: Gesprek en discussie over:  

- wat zou de Zwolse Architectuurambitie kunnen zijn? 

- welke stedelijke identiteit kenmerkt Zwolle? 

- hoe kan architectuur die stedelijke identiteit 

versterken? 

 

22.00 uur Afsluiting 

 

 

Sonja Paauw en Gerdien Rots vinden het tijd voor een Zwolse 

architectuurambitie. Zij schreven reeds bijgevoegd pamflet en zijn 

voornemens om na de inspiratiebijeenkomst een initiatiefvoorstel in 

te dienen in de gemeenteraad. Op die manier willen zij het college 



 

 

 

 

 

 

 

 

van B&W oproepen om een Zwolse Architectuur Ambitie en Visie te 

formuleren.  

 

Aanmelding: wilt u zich uiterlijk maandag 18 juni aanmelden via: 

raadsgriffie@zwolle.nl 

Bijlage:  Pamflet ‘Een Zwolse Architectuur Ambitie’ 

 

 

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/11214763/Avond-over-Zwolse-

architectuurambities.ece 

 

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/11216072/Architectuurambitie-

is-kers-op-de-taart.ece#reageren



 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 

 

Feedback van belangstellende meelezers 

 
Een Zwolse architectuurambitie? JA! 

Wij zijn zeer enthousiast over het voorliggende initiatiefvoorstel voor een 

Zwolse architectuurambitie. Wij geloven dat een kwalitatief hoogwaardige 

gebouwde omgeving niet alleen zorgt voor meer woon- en werkgenot, maar ook 

een economische impuls aan de stad kan geven. Een architectuurambitie voor 

Zwolle biedt vele kansen om de bestaande kwaliteiten van de stad meer onder 

de aandacht te brengen en kan inspirerend werken voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

Als jonge architecten willen we graag vanuit onze ervaring in het vakgebied 

puntsgewijs enkele aanvullingen doen om het belang en de kansen van een 

architectuurambitie voor Zwolle te benadrukken. 

1.De invloed van de gemeente op ruimtelijke ontwikkelingen in de stad neemt 

af. Dit komt mede doordat de gemeente steeds minder als grondbezitter of 

opdrachtgever betrokken is bij projecten. Waar vroeger de stad gevormd werd 

door grootschalige projecten van de gemeente en woningcorporaties, zullen 

in de toekomst kleinere en particuliere initiatieven de veranderingen in 

onze gebouwde omgeving bepalen. Toch zal de gemeente de 

verantwoordelijkheid houden voor de kwaliteit en samenhang binnen haar 

stad, nu en in de toekomst. De architectuurambitie kan dienen als een basis 

voor de ontplooiing van activiteiten die de gemeente vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor de stad wil ondernemen. Zo kan de gemeente 

bijvoorbeeld ontwikkelende partijen stimuleren tot goed opdrachtgeverschap 

of, met haar kennis en ervaring, verbindend optreden tussen verschillende 

betrokken partijen. 

2.We willen benadrukken dat een aanjagende, stimulerende en 

ruimtescheppende rol veruit het belangrijkste is voor de 

architectuurambitie. Het gaat niet zozeer om het benoemen van kaders en 

visie, als wel om het scheppen van een klimaat waarbinnen ruimte is voor 

onderzoek. In plaats van concrete oplossingen of regels aan te dragen, 

zoals in bijvoorbeeld welstandsnota en bestemmingsplannen, initieert de 

ambitie debat, nieuwe uitdagingen en kansen. Een architectuurambitie kan 

daarmee gezien worden als een overkoepelend – en in die zin aanvullend – 

document dat boven bestaande beleidsstukken staat. 

3.Door de belangrijke thema’s voor Zwolle te benoemen ontstaat letterlijk 

en figuurlijk ruimte voor kwaliteit. Middels experiment en tijdelijke 

initiatieven kunnen onvoorziene mogelijkheden en oplossingen voor de 

ontwikkeling van de stad ontstaan. Dit zorgt voor vernieuwing en verrijking 

van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van Zwolle. Een goede 

architectuurambitie biedt kansen voor een dynamische ontwikkeling van de 

stad.  

4.Een architectuurambitie kan bewustwording en verbondenheid creëren. 

Initiatieven zoals manifestaties, een architectuurplatform en een continue 

lijn van activiteiten kunnen het publiek aanzetten tot nadenken over de 

ruimte waarin ze wonen en leven. Zo wordt architectuur onderdeel van het 

klimaat in de stad, gaan mensen meedenken en raken ze betrokken bij het 

vormgeven van hun stad. Tegelijkertijd voorzien deze activiteiten de mensen 

van informatie over wat architectuur kan betekenen in de stad, waardoor ze 

hun eigen ideeën verder kunnen ontwikkelen. Door het publiek op deze wijze 

te informeren en activeren kan burgerparticipatie meer inhoud krijgen en 

kunnen mensen zich sterker verbonden voelen met hun stad Zwolle.  

 

Zwolle, 12 september 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Herma Kerssies – architect 

Martijn van Gurp – architect 

Lieke Göritzlehner – architect 

Olaf Janson – architect  

Contactgegevens M. van Gurp: t. 06 23890493 e. mvgurp@gmail.com  

 

______________________________________________ 

 

 

Beste Gerdien en Sonja,  

Wat geweldig dat jullie dit initiatief oppakken en dat jullie bereid zijn dit onderwerp op te 

pakken en op de agenda te krijgen. Ik heb jullie stuk met veel aandacht gelezen en onderschijf 

het in grote lijnen. Echter wat ik een beetje mis is een soort kapstok waar je de architectuur 

visie aan kan ophangen. Ik ben zo bang dat als je binnen al deze plannen iedereen z'n gang 

laat gaan er nog steeds een redelijk willekeurig beeld ontstaat en mij is altijd geleerd dat je 

moet werken met een gemeenschappelijke visie zodat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft 

en iedereen in zelfde richting kijkt. Nu is dat heel lastig als het gaat om architectuur waarbij 

veel mensen dat dat een kwestie van smaak is en dat over smaak niet te twisten valt.  

Ik denk dat we er eerst achter moeten komen waarom gebouwen uit alle historische periodes 

naast elkaar kunnen bestaan en een mooi harmonisch geheel vormen (mooi voorbeeld is de 

Diezerstraat) maar dat je vervolgens de gebouwen van na de 2e wereldoorlog krijgt die allen 

het label modern hebben en opeens ontstaat er soort detonatie en disharmonie. Zolang wij niet 

met elkaar kunnen verklaren waarom dat is zal alles wat we bouwen alleen maar zorgen voor 

nog meer disharmonie. Ik heb wel eens gedacht dat je aan de bevolking eerst eens moet 

vragen wat ze echt lelijk vinden en ze desnoods een fototoestel meegeven zodat ze daar 

plaatjes van kunnen maken. Vervolgens vraag je ze met datzelfde fototoestel de details en 

elementen te fotograferen waarom zij denken dat een gebouw lelijk wordt.  

Dat denk gaat je heel veel inzicht geven in trends die wel mooi zijn en trends die gewoon 

lelijk zijn. Uiteindelijk als je iedereen dat bewustzijn hebt gegeven via een bundeling van 

beelden, kan je ze vragen wat mensen nou mooi vinden en daarna ook daar de details van 

laten fotograferen. Zo kan je met elkaar in eerste instantie een taal opstellen van hoe wel en 

hoe niet zodat je dat als uitgangspunt kan nemen. Tenslotte kan er met die taal naar de visie 

gekeken worden. Ik denk dat de oorzaak nog dieper ligt en daarover heb ik een verhaal 

geschreven: wellicht dat jullie dat interessant vinden.  

Dat gaat over het eigendom van de stad en van het idee dat wij stad noemen en hoe je mensen 

wat meer kan laten meeleven en meedenken.  

Met vriendelijke groet,  
Gijs Hooft Graafland  
 

 

Hooft Graafland Architecten vof  
Nieuwstraat 100a 8011 TS Zwolle  
MB. 0681611931  

www.hooftgraafland.com  

gijs@hooftgraafland.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van wie is de stad? 
Toen de eerste pioniers in Amerika aankwamen en daar hun grondgebied als nieuwverworven 

eigendom opeisten en waar zij soeverein over konden beschikken, wierp dat grote vragen op bij de 
indiaanse bevolking die daar al eeuwen rondzwierf en leefde van de moeder aarde zonder zich 
eigenaar daarvan te voelen. Er was hier en daar sprake van het afbakenen van territorium of 
jachtgebieden, maar de aarde waarvan zij leefden was hen door de “Great Spirit” geschonken en in 
dankbaarheid maakten zij daar gebruik van en zorgden ervoor dat het evenwicht zo goed mogelijk 
bewaard bleef.  

 
Ook onze steden zijn ooit als een nederzetting ontstaan. Is een stad of een stuk grond waarop wij 
wonen als eigendom van iemand aan te wijzen, en wat betekent dat dan? Om er achter te komen van 
wie de stad is, is het goed naar de ontstaansgeschiedenis te kijken en te zien wat veel van de oudere 
steden gemeen hebben. Veel steden zijn het gevolg van onderlinge twisten en geschillen. De stad 

was een plaats die bescherming bood tegen dit wapengekletter. Om eigen hachje, de bevolking en de 
soldaten tegen de vijand te beschermen, was het al gauw gebruik om barrières rond de leefomgeving 
op te werpen in de vorm van een muur, een slotgracht eventueel aangevuld met vestingwerken. De 
behoefte voor bescherming was groot maar de kosten om dergelijke bouwwerken te realiseren waren 
zeer hoog met als gevolg dat de oppervlakte binnen de muren beperkt was. De vorst of heerser die de 
muren had opgeworpen bepaalde hoe de omgang was tussen de bewoners en wat zij wel en niet 

mochten. Vervolgens ontstonden aan- en afvoerroutes en markten waar goederen verhandeld konden 
worden. Naast deze vereenvoudigde ontstaansgeschiedenis van een stad is meestal de vorm, de loop 
van de wegen, de gebruikte bouwmaterialen en bouwmethoden tot en met de expressie van de 
gebouwen te herleiden uit de ligging en de geologische kwaliteiten in het omliggende landschap. In 
die zin heeft iedere stad een uniek karakter dat zich organisch vormde naarmate de stad groter werd.  

Op een of andere manier is die inbedding in het landschap en de geschiedenis essentieel voor de 
herkenbaarheid van een stad en voor de wijze waarop men zich in een dergelijke stad beweegt. Je 
zou zelfs kunnen stellen dat die organische component zowel in historisch als in geologisch opzicht 
bepalend is voor de menselijke maat van de stad. De stad ontleent haar bestaansrecht aan deze 
referentie en daarmee wordt ook het wezen van de stad bepaald.  
 

De tweede wereldoorlog veroorzaakt een enorme verschuiving in dat beeld. Naast onmetelijke 
verwoesting van steden, infrastructuur en het uitroeien van vele mensen blijkt er een woningbehoefte 
te ontstaan die niet in de stad en ook niet in de voornamelijk agrarische dorpen opgevangen kan 
worden. De woningvoorraad breidt zich exponentieel uit en zo worden er links en rechts 



 

 

 

 

 

 

 

 

woonomgevingen geplakt aan de steden en dorpen. Dit gaat vervolgens niet meer volgens het 
organische model. Rechte straten, monotone architectuur, enkel gefocust op lage prijs en hoge 
bouwsnelheid. Het motto voor onze leefomgeving werd ‘efficiency’. De planologen en economen 

kregen vrij spel en gezamenlijk creëerden zij de maakbare wereld.  
 
In het bestuur van de woonomgeving veranderde ook wat: de machthebber die door de eeuwen heen 
een leefomgeving vorm gaf, werd vervangen door een democratisch aangesteld bestuur. Niet meer 
gestuurd vanuit de gecentraliseerde macht, maar een volksvertegenwoordiging met inspraak en vooral 
compromissen. De visie moet het hierbij afleggen tegen de bijna onmogelijkheid om instemming te 

krijgen van iedere bewoner.  
 
Naast uitbreiding aan de randen van de stad volgens een niet te herleiden methodiek, vindt er 
inbreiding plaats in de steden waarbij het modewoord voor inpassing in de bestaande omgeving 
‘contrast’ is. Vaak op aangeven van een welstandscommissie wordt bij de nieuwe invulling gebroken 

met het bestaande ritme en de context die ontstaan is door historie. Langzaam wordt zo het organisch 
gevormde weefsel van de stad ontkracht en laat zij zich overwoekeren door steeds meer 
contrasterende gebouwen die uiteindelijk niets met elkaar te maken hebben. De drang naar modern, 
naar contrast en het breken met het oude lijkt onstuitbaar. Waar voorheen het accent lag op variatie in 
vorm, evenwicht in compositie en ambachtelijke detaillering, heeft die trend plaatsgemaakt voor een 
vorm die meestal de expressie heeft van eenvoud van compositie en materiaal dat verstoken is van 

detail. Deze moderne beweging lijkt weinig oog te hebben voor de menselijke maat en de ziel der 
dingen. Alles wat nieuw is, is per definitie beter, is het devies. Het inzetten op de moderne trend, 
gecombineerd met een economisch gedreven bouwbeleid, heeft ons heel veel gebouwen en huizen 
gebracht, maar de vraag of deze gebouwen en huizen een leefomgeving opleveren waar wij ons nog 
mee kunnen vereenzelvigen klinkt luider en luider. 

 
Het wezen oftewel de identiteit van de stad is niet meer te ervaren in de nieuwere wijken aan de 
randen van de stad en hebben deze wijken eigenlijk niets met de stad te maken, behalve dat zij de 
naam delen. Zonder verbintenis ook geen loyaliteit; deze bewoners zien de stad enkel als een plek om 
te wonen en iets te halen of te krijgen. De vervreemding die de inwoners ervaren, komt nooit ten 
goede aan het imago van de stad, en daarmee is de trend tot ontwrichting ingezet. Bovendien is een 

dergelijke stad steeds moeilijker te besturen omdat de kaders niet helder zijn. Er lijkt enkel nog 
gestuurd te kunnen worden volgens het conflictmodel; op geen enkel terrein is overeenstemming, 
besluiten komen strijdend tot stand. Eerst tussen architect en opdrachtgever, waarbij vorm 
en geld de spanning veroorzaken, daarna tussen architect en gemeente, waarbij welstand en de 
architectonische visie zeer moeilijk te verenigen blijken, naast de inspraak van burgers en 

belangengroepen, en uiteindelijk is er de bouwer die het nooit lijkt te kunnen maken voor het 



 

 

 

 

 

 

 

 

beschikbare budget en wederom staat de architectonische kwaliteit onder druk. Geld gaat verloren 
gedurende het gehele proces en het resultaat is een zwakke afgeleide van de oorspronkelijke insteek. 
Het gebeurt maar al te vaak dat weinigen nog tevreden zijn met het eindresultaat. Een dergelijk model 

kost veel energie, tijd en geld en is de minst wenselijke uitkomst voor iedereen. 
 
Een crisis roept meestal op tot het breken met een ingeslagen weg. De vraag is: met welke trend gaan 
wij breken naar aanleiding van de crisis die ons land nu al vier jaar in zijn greep heeft. Is de stad die 
door ons democratische systeem wordt vormgegeven nog wel van ons? Voelen wij ons nog wel thuis 
in die stad? Is Rotterdam als baken van bouwlust en steeds grotere en hogere gebouwen nou wel de 

stad waar wij ons thuis voelen en moet deze stad als voorbeeld dienen voor andere steden in 
Nederland? Bewegen wij ons liever langs de organische gegroeide grachten van Amsterdam of ligt 
ons geluk in Lelystad of de Zuid-as? Heeft een rechttoe rechtaan gevormd winkelcentrum in Almere 
met de modernste winkels en voorzieningen dezelfde uitstraling en economische voordelen als een 
winkelstraat in Den Haag of Arnhem?  

 
Iets wat niet klopt ontbeert een hart. Kan het zijn dat de stad langzaam ontdaan wordt van een hart en 
dat daarmee de onvrede in alle cellen en onderdelen die deel uit maken van die stad voelbaar is? Als 
het hart niet meer klopt, dan verlaat het leven het lichaam. Zijn steden verloren als de organismen 
waar ze uit bestaan zich van elkaar gaan vervreemden en de samenhang niet meer door de 
verschillende delen ervaren wordt? Een uitweg uit deze neerwaartse spiraal lijkt een herziening van 

onze benadering van de stad. Als wij nou eens de stad als een organisme gaan beschouwen en op 
die wijze de samenhang of fragmentatie aan het licht brengen. Intelligentie en een besef van de 
samenhang van alle delen zou wel eens de beste sleutel tot een werkelijk duurzame oplossingen 
kunnen zijn.  
 

De term duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met het beperken van energiegebruik, of ons huis 
nog iets beter isoleren en iets minder afval produceren. De essentie echter van deze snel om zich 
heen grijpende trend is dat wij ons langzaam gaan realiseren dat wij als onderdeel van een groter 
geheel ons wat meer zullen moeten afstemmen op het ecosysteem dat Aarde heet, waarbinnen wij 
moeten overleven. Dan zullen we ons weer moeten gaan onderwerpen aan de wetten die daarbinnen 
gelden. Dat natuurlijke ecosysteem van de Aarde, waar wij ondanks onze leefwijze toch deel van 

uitmaken, is gek genoeg gebaseerd op economie en duurzaamheid. Zij laat via de evolutie zien dat 
het mechanisme voortdurend streeft naar het hoogste rendement met zo min mogelijk materiaal en 
toegevoegde energie. Een steel van een plant combineert alle functies; gemaakt met een minimum 
aan materiaal kan de plant met de toevoeging van een beetje water zichzelf geheel voorzien van 
energie en zich oneindig voortplanten. De producten en bijproducten zijn weer ter ondersteuning van 

tal van andere processen in de directe omgeving. Op de lange termijn, zo leren wij van de evolutie, is 



 

 

 

 

 

 

 

 

de natuur meedogenloos als het gaat om organismen en ecosystemen die een verstorende werking 
hebben op het geheel, zoals de dinosaurus ondervond: zij stoot het af of vernietigt het meedogenloos. 
Schoorvoetend begint die werkelijkheid zich aan ons op te dringen. Geleidelijk vinden we daarom 

manieren om ons huidige leven voort te zetten maar tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan deze 
duurzaamheidsagenda. Duurzaamheid heeft dus in essentie als doel om alle onderdelen van het 
geheel met elkaar te laten samenwerken zodat met een minimum aan inspanning een maximum aan 
welvaart wordt gecreëerd. 
 
Voortbouwend op de gedachte dat de stad als een levend organisme te beschouwen is, zijn in die 

gedachte de inwoners de cellen. De inwoner als cel vormt de bouwblokken van het lichaam en de 
cellen tezamen vormen onderdelen als organen, zintuigen en ledematen (huizen, gebouwen, 
kantoren, parken, bedrijven). Als de inwoner zich onderdeel van dat geheel gaat voelen, dan zal hij in  
wederkerigheid een bijdrage aan het welzijn van het geheel willen leveren. De poging om weer grip te 
krijgen op de organisatie van de stad heeft dus de grootste kans van slagen als wij focussen op het zo 

economisch mogelijk inzetten van materiaal en energie, en als wij in staat zijn waarde toe te voegen. 
De stad moet mooier en samenhangender, het lijkt onvermijdelijk dat we het conflictmodel aan de kant 
zullen moeten zetten en op zoek moeten gaan naar waarden die iedereen zal erkennen en 
ondersteunen. 
 
De crux bij het toekennen van waarde is gelegen in de paradox dat zo’n waarde om een investering 

vraagt die niet direct op de korte termijn geld oplevert, maar zich enkel terugbetaalt op de langere 
termijn, en ten goede komt aan het collectieve wezen van de stad. Bovendien werkt zij alleen als het 
idee ten volle en met overtuiging wordt uitgevoerd. Net zo goed als gezond eten en lichaamsbeweging 
ons geen geld opleveren, maar in de regel extra geld kosten, is het resultaat op termijn dat we ons 
beter voelen, gezonder zijn en langer leven. Zo zullen we ook moeten kijken naar het welzijn van de 

stad als we ons als doel stellen om de stad weer een deel van het collectief van de samenleving te 
laten zijn.  
 
De scheefgroei en de uitwassen van de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn dus toe aan een 
correctie. De woningnood is opgelost, we hebben genoeg kantoren; in die zin is voldaan aan de 
kwantitatieve eis van onze eerste levensbehoefte. Nu noopt de crisis ons om te gaan nadenken over 

de kwalitatieve component, zijnde het leefgenot en het creëren van waarde in de leefomgeving. De 
periode na WO-II heeft ons een tijdje in de waan gelaten dat wij het leven konden benaderen geheel 
zonder ons rekenschap te geven van het ecosysteem. De oplossing zal daarom tevens te maken 
hebben met het besef dat ook wij zullen moeten gehoorzamen aan de wetmatigheden van dat 
systeem, anders zal het grotere systeem ons vernietigen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de stad, waar het dus van belang is dat we waarde toevoegen om ervoor te zorgen dat het 
hart blijft kloppen en de onderdelen - lees bewoners - bereid zijn rentmeesterschap op te eisen en een 
positieve bijdrage te leveren aan het geheel. Om dat rentmeesterschap te bevorderen, zullen we de 

stad moeten gaan benaderen als een organisme en zal het organische karakter kenbaar en 
ervaarbaar gemaakt moeten worden. Beginnend bij de individuele inwoner en dan langzaam 
toenemend in schaal tot het niveau dat de stad als geheel bruisend van gezondheid ieder individu 
voedt en inspireert. Het herstel of het tot leven brengen van een stad laat zich in die zin niet 
commanderen door acties die niet voortkomen uit een grondige diagnose van de staat van het 
organisme van de stad en het opsporen van elementen die het organisme hinderen of verstoren. 

Zodra de ontaarde en ontheemde gedeeltes zijn benoemd, is het onze taak deze wederom onderdeel 
te maken van dat geheel. Op die manier kan er langzaam weer gezond weefsel ontstaan en zal het 
weefsel waaruit de stad bestaat tot leven komen.  
 
Waarde bestaat uit groenvoorzieningen, waarde is cultuur, het is het faciliteren van wandelingen langs 

een inspirerende omgeving, waarde is de afwisseling van hoog en laag, van verticaal en horizontaal. 
Waarde is het beschutte plein of de ontmoetingsplaats die veilig is en associaties opwekt. Waarde 
vinden we in bereikbaarheid en een gebalanceerde afwisseling van bedrijvigheid en stilte. Waarde is 
een plek voor kinderen van verschillende leeftijden. Waarde is historie en de referentie naar een 
verleden, naar de gebruiken van een voorbije tijd. Waarde is kleinschaligheid in balans met de grote 
beweging van  verkeersbewegingen. Waarde is het samenbrengen van verschillende culturen en deze 

in harmonie laten samenleven. Waarde ontstaat als losse elementen, uniek in hun verschijningsvorm, 
iets gemeenschappelijks hebben met elkaar, elkaar nodig hebben om gezamenlijk meer te 
zijn dan de losse onderdelen. Waarde is een goede balans tussen wonen en werken in een stad, en 
bedrijvigheid die elkaar stimuleert en inspireert. Waarde is kunst en uitingen van geluk en blijdschap 
op straat, waarde is om oog te hebben voor de minderheden en daar de kwaliteiten van te herkennen 

en te stimuleren.  
 
Om deze waarden te creëren zal het nodig zijn om binnen de organisatiestructuur die zich meester 
heeft gemaakt van de stad ruimte te vinden voor teams van mensen die, gedreven door visie en 
geïnspireerd door de grotere gedachten, van de gefragmenteerde stad weer een geheel gaan maken, 
en aan het werk gaan om de stad wederom te laten functioneren als één organisme. 

Het team stelt zich allereerst als taak om de stad en het organisme op basis van het weefsel dat de 
stad vormt te doorgronden. Er zal een helder beeld moeten ontstaan van de knelpunten, de 
verstoringen, de fragmentatie op het gebied van infrastructuur en bebouwing en de sociale uitwerking 
die dat tot gevolg heeft. Op basis van die diagnose zal op basis van reële verdienmodellen begonnen 
moeten worden met het initiëren van projecten die op basis van co-creatie de bewoners maar ook de 

bedrijven en andere entiteiten de uitdaging biedt om al ondernemend en geld verdienend te groeien 



 

 

 

 

 

 

 

 

naar een stad die samenhang en waarde voor al haar inwoners en bedrijven heeft, op een niet anders 
dan duurzame wijze.  
 

De visie van de stad is dan gebaseerd op de waarden zoals die zijn geformuleerd, die kan inspelen op 
bestaande en vaak onwenselijke situaties en die deze dan kan ombuigen. Tegelijkertijd biedt het een 
kader voor de vraagstukken die te maken hebben met groei, krimp of ombuiging. Het doel is om met 
de projecten een aanjaagfunctie te creëren voor een groter gebied. De uitwerking zal daarom 
allereerst voelbaar zijn op het niveau van het project zelf, en vervolgens een stimulerende werking 
gaan uitoefenen op de omgeving van een dergelijk project en een positief effect hebben op alles in de 

buurt. Een fysieke ingreep bijvoorbeeld is direct voelbaar omdat de fysieke omgeving verbeterd en 
mooier wordt, maar tegelijkertijd zal dat een effect hebben op het sociale weefsel daaromheen, maar 
ook op de ecologische omgeving van de plek tot en met de flora en fauna. Zo zal ieder project 
ingestoken worden op de positieve impact die het kan hebben op alle lagen die het aanraakt. 
Uiteindelijk zal de uitwerking op de kleine schaal doorsijpelen naar het grotere geheel, zoals 

economische bedrijvigheid en de verbetering van de leefomgeving, tot en met het positieve imago van 
de stad.  
 
Met geduld en doorzettingsvermogen, en met de inspiratie dat iedere bewoner baat heeft bij de 
revitalisering van de stad, dienen wij abrupt afscheid te nemen van patronen die ons tot de huidige 
toestand gedreven hebben. Het is tijd dat wij weer streven naar een stad die van ons allemaal is, 

omdat we in staat waren in het collectieve bewustzijn van alle bewoners van de stad het begrip bij te 
brengen dat ieders bijdrage zal leiden tot een stad die bruist en vol leven is. 
 
Gijs Hooft Graafland 
Zwolle juni 2012 
 

__________________________________ 

 

Ik heb jullie voorstel gelezen en dat ziet er heel compleet uit, eerst dacht ik dat er al een 

ambitie is zou zijn verwerkt. Ik begrijp dat het aan de ambtenaren is om de ambitie nota te 

schrijven. Dat wat opmerkingen bij de inleiding:  

 

� Wat mij betreft is het niet alleen groen,gezond maar ook gezellig dus. 3 x G  

� Verderop staat leefbaar, maar zou vriendelijk ook passen, leefbaar is het eigenlijk onder 

alle omstandigheden omdat de mens zich wel aanpast om te leven/ overleven.  

� Gebouwen bieden onderdak, of huisvesting geeft een iets bredere opvatting en is altijd het 

doel van een organisatie.  

� Gebouwen zouden ook voor een deel een openbare functie kunnen hebben, bv begane 

grond als publiek terrein benutten, hierdoor meer interactie tussen bedrijven en bewoners 

van de stad.  

� Stel je voor dat de begane grond IJseeltoren en Electrabel helemaal publiek waren met 



 

 

 

 

 

 

 

 

restaurants, boekhandel, elektronica winkel dan hadden we al een half winkelcentrum op 

de Voorst, komen de andere bedrijven als bijen op af.  

� Bij mooie gebouwen denk ik ook nog aan HCO, Brandweerkazerne, de Spiegel maar dat 

ter aanvulling.  

� Voorwaarden: Een punt V hieraan toevoegen n.l. De stad aantrekkelijk maken voor 

bewoners, bedrijven en toeristen.  

� Architectuur is niet alleen voor de gebouwde omgeving maar ook voor onbebouwde zoals 

landschaps architectuur.  

 

Kijk maar wat je met de opmerking kunt, ik volg graag het proces richting gemeenteraad.  

Succes met het initiatief. 

 

Jan Prenger, http//home.kpn.nl/eprenger/ 

 

____________________________________________________ 

 
Dag Gerdien en Sonja,  
Ik ondersteun jullie streven naar een welomschreven Zwolse architectuurambitie van harte. Het is me 
uit het stuk echter nog niet duidelijk geworden wàt een architectuurvisie nu eigenlijk is. Het stuk wint 
aan overtuigingskracht als jullie verschillende architectuurvisies in andere steden gebruiken als 
voorbeelden. Op de door jullie georganiseerde avond begreep ik dat Groningen een architectuurvisie 
heeft. Ik vermoed dat b.v. Amsterdam en Maastricht er ook een hebben. Verder lijkt het me 
aannemelijk dat de drie visies onderling verschillen. Als je een aantal van zulke visies naast elkaar zet 
en ook een idee geeft van de consequenties dan werkt dat denk ik goed. 
Met hartelijke groet,  
Pieter Lettinga 
 

___________________________________________________ 

 

Beste Gerdien en Sonja,  

Complimenten voor de conceptversie van het initiatiefvoorstel.  

Jullie hebben in positieve zin flinke stappen gezet na het pamflet en de inspiratieavond.  

Enige punt van verbetering is de opsomming van gebouwen en buurten om de aanwezige 

architectonische kwaliteit in Zwolle te duiden. De opsomming vind ik erg onevenwichtig.  

Een verwijzing naar de architectuurgids van Zwolle met recente opvallende aanwinsten zoals: 

Isalaklinieken, de Hanzeboog, Gebouw X, de rechtbank, De Fundatie lijkt mij beter.  

 

Met vriendelijke groet,  

zofa architecten  
Walter Frisart  

eigenaar - bouwkundige 

 

________________________________________ 

 

Dag Sonja, 

Ik heb jullie stuk inmiddels al eenmaal gelezen, maar kom momenteel echt niet toe aan 

uitgebreide inhoudelijke feedback. Iets wat ik zelf erg jammer vind. In grote lijnen is het 

volgens mij een helder geschrift. 

Wanneer ik op een later tijdstip nog ondersteuning kan bieden (zelf of vanuit BNA) dan doe 



 

 

 

 

 

 

 

 

ik dat met alle plezier. Voor nu kan ik alleen maar hopen dat voldoende andere mensen wel de 

tijd hebben gevonden goed naar het stuk te kijken. 

Hoe dan ook, heel veel succes met het vervolg in de raad. 

Met vriendelijke groet, 

Mark Oldengarm 

___________________________________________________________________________ 

Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst  

Bond van Nederlandse Architecten BNA 

Mark Oldengarm, regiocoördinator BNA Regio Noord/Oost 

 

BNA Regio Noord/Oost (kantoor Zwolle) 

Postbus 19606 1000 GP Amsterdam 

T 06 - 113 12 044 

E moldengarm@bna.nl  

I www.bna.nl  

KvK 40531539  

@markoldengarm en @BNA_NoordOost 

 

 

_________________________________________________ 

 
Gerdien, dank voor je bericht. Ik heb na lezen, veel waardering voor jullie notitie. Ik had 

aanvankelijk wat opmerkingen in de kantlijn gezet, maar in de loop vh stuk werden die al 

door jullie beantwoord. Blijven nog een paar dingen over: jullie zij wel zeer ambitieus, 

met als voorbeeld de laatste pagina: als je al deze onderdelen in de <ambitie> 

behandeld wilt zien komt hij er voorlopig niet. Een aantal thema's kunnen mi wel naar 

achteren geschoven worden, eerst brede steun en het <implementeren van een 

<organisatie> en daarna kunnen er ook nog kwesties gebeuren. Jullie zouden z.s.m. van 

start moeten gaan en al doende ook steeds meer gaan doen. En dan nog een 2e kwestie; 

ok had het idee dat jullie nog wat interne hobbels hebben te overwinnen. Ik merkte bij 

zowel de ambtenaren als bij de wethouder een aarzeling om eraan te beginnen. Ik 

begrijp dat zij het beleid verdedigen en dat ze trots zijn op dat wat er gebeurt, en dat 

mogen ze ook, maar het is altijd goed dat je dat wat je doet altijd ter diskussie te 

stellen,te laten stellen, immers daarvan kun je alleen maar leren. En die houding proefde 

ik (nog) niet. Veel sterke, Niek. 

 
Niek Verdonk 

Stadsbouwmeester Gemeente Groningen 

Ged. Zuiderdiep 98 

9701 JB Groningen 

M 06 5150 5566 

E n.verdonk@roez.groningen.nl 
 

 

__________________________________________ 

 

 


